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Sammanfattning 
 
Inledning  
Estetiska lärprocesser finns med i den svenska läroplanen och är ett begrepp som lärarstudenter 
ofta möter på högskolan. Under min verksamhetsförlagda utbildning på högstadiet noterade jag 
att det inte förekom så mycket integrerade estetiska inslag i svenskämnet i denna åldersgrupp. 
Detta gjorde mig intresserad av denna specifika lärprocess och jag började undersöka om jag 
bara hade råkat vara på de skolor där det inte förkommer eller om det allmänt inte förkommer 
så mycket arbete med estetiska lärprocesser? Detta gjorde mig nyfiken och utgjorde grunden 
för mitt intresse för lärares användandet av estetiska lärprocesser i praktiken.  
 
Syfte 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur lärarna resonerar kring förekomsten av estetiska 
lärprocesser i sin svenskundervisning. 
 
Metod  
I uppsatsen använder jag mig av semistrukturerade intervjuer som metod. Respondenterna är 
fem aktiva svensklärare som alla är från en och samma skola eftersom jag ville göra en 
sammanhangsbaserad studie och titta närmare på en specifik skola. Som teori använder jag 
praktikarkitektur-teorin, där analysen inriktar sig på vad som hindrade och vad som 
möjliggjorde förekomsten. Med utgångspunkt i teorin är det i detta fall den aktuella skolans 
svenskundervisning som utgör praktiken som undersöks.  
 
Resultat  
När respondenternas svar analyserades kunde det konstateras att lärarna i grunden var positiva 
till estetiska lärprocesser och till att integrera estetiska ämnen i sin undervisning men det 
framkom att bristen på tid var det som stod i vägen mest. Orsaker som blev synliga som också 
hindrade var avsaknad av material, de estetiska ämnens låga status samt bristen på stöd från 
kollegor.  
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INLEDNING  
Under utbildningen på högskolan har jag kommit i kontakt med begreppet estetiska lärprocesser 
ett flertal gånger och just nyttan av att integrera estetiska ämnen i den ordinarie 
språkundervisningen, detta på grund av att det gynnar alla elevers lärande och språkutveckling. 
Väl ute på verksamhetsförlagd utbildning, som under dessa år hunnit bli på fem olika 
högstadieskolor, har jag inte stött på estetiska inslag i svenskundervisningen så mycket som jag 
hade förväntat mig. Jag började fundera på om jag bara hade råkat vara på skolor där estetiska 
lärprocesser inte är integrerat i språkundervisningen eller om det i allmänhet inte är det. Detta 
gjorde att jag blev nyfiken på hur lärare själva tänker kring estetiska lärprocesser och hur de 
själva ser på detta i förhållande till sin egen undervisning.  
 
Estetiska lärprocesser är ett levande begrepp som hela tiden utvecklas, Alexandersson och 
Swärd (2015) skriver i en artikel för Skolverket att estetik kan beskrivas som läran om 
varseblivning och sinneskunskap och innehar flertalet betydelser inom bland annat filosofi, 
konst och litteratur. Alexandersson och Swärd redogör för hur alla människans sinnen kommer 
till användning i estetiska lärprocesser och att det är lärarens ansvar att kombinera de olika 
uttrycksätten för att ge alla elever samma möjlighet att kommunicera.  De diskuterar bland annat 
hur många elever som har svårt med de teoretiska ämnena skulle gynnas av att använda andra 
sinnen för att underlätta sitt lärande.  

När jag använder mig av begreppet estetiska lärprocesser i min studie gör jag det i enlighet med 
Törnqvist (2011, ss. 257–276) som beskriver de estetiska lärprocesserna som möjligheter för 
elever att tillägna sig kunskaper genom dans, bild, musik och andra konstnärliga uttryck. Detta 
i sin tur ger eleverna förutsättningar att på egen hand reflektera och skapa med hjälp av de olika 
sinnena. Anledningen till att jag har valt Törnquist tolkning av begreppet är för att det finns 
flera olika tolkningar av begreppet och för att förtydliga hur jag definierar begreppet i min 
studie. 

Det finns gott om stöd att arbeta med estetiska lärprocesser. Om man tittar på Läroplan för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11, rev. 2018) står det till exempel i 
kursplanen för svenska att ”Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika 
estetiska uttrycksformer” och i texten för skolans uppdrag står det följande: 

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika 
uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och 
skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och 
bildningsgång omfattar möjligheten att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och 
erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig 

                                                                                                       (Lgr 11, s. 5) 

I Lgr11 (Lgr 11, rev. 2018) finns estetiska lärprocesser med som en röd tråd och det är 
någonting som är unikt för Lgr11 då det i tidigare läroplaner inte har varit så framträdande. 
Eftersom att det är tydligt framskrivet i läroplanen att arbeta med olika typer av 
uttrycksformer och skapande ligger ett stort ansvar på den enskilde läraren att implementera 
det i sin undervisning, vilket också är något som poängteras i Lgr11.  

Med utgångspunkt i mina egna erfarenheter av avsaknaden av estetiska lärprocesser och med 
stöd i den tidigare forskning jag fann utformade jag mitt syfte. Jag var intresserad av att göra 
en sammanhangsbaserad studie, där det endast en skola som är i fokus under studien, detta 
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gjordes dels på grund av att jag fann det intressant att undersöka hur lärare på en och samma 
skola resonerade kring förekomsten och dels på grund av att en sammanhangsbaserad studie 
fungerar väl med den teoretiska ram som valts till studien.  

SYFTE 
Syftet är att ta reda på hur lärarna resonerar kring förekomsten av estetiska lärprocesser i sin 
svenskundervisning. 

Frågeställningar 
• Hur används estetiska lärprocesser i svenskundervisningen?  
• Vad hindrar respektive möjliggör förekomsten av estetiska lärprocesser?  
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TIDIGARE FORSKNING 
I följande avsnitt presenteras både tidigare forskning som har fokus på estetiska ämnen i 
språkundervisningen och forskning med fokus på enbart estetiska ämnen, detta på grund av att 
det var svårt att hitta forskning kring enbart estetiska lärprocesser i språkundervisning. Det 
förekommer både relevant forskning från Sverige där svenska skolor är det som står i fokus 
men också internationell forskning för att få en bredare syn.  
 
I en svensk avhandling av Hansson Stenhammar (2015) belystes meningsskapande innehåll i 
skolans alla ämnen, förutom idrott. Studien gjordes på trettiotre elever i årskurs två till fyra 
under en fyra veckors period. En slutsats som Hansson Stenhammar drar är att i de 
klassrumssituationer som har observerats i studien så är elevernas huvuduppgift när de 
tillskansar sig nya kunskap att göra detta genom att memorera och repetera. Genom att eleverna 
uppmanas att lära sig genom memorering och repetering så uteblir den kreativa läroprocessen 
enligt Hansson Stenhammar. Studiens resultat indikerar också att elevernas främsta uppgift i 
klassrummet med deras arbete med diverse uppgifter är att bli färdiga, detta fann Hansson 
Stenhammar som någonting som förekom i alla skolans ämnen. I studien belyses hur det istället 
för att till exempel planera in estetiska lärprocessers så förekommer istället standardiserade 
lärprocesser där reproducerad och automatiserad kunskap är det som är i fokus, det var även 
vanligt förekommande i bild, slöjd och musik.  
 
En annan svensk studie som inriktar sig på estetiska lärprocesser är en där Andersson (2014) 
undersökte fyra olika berättarprojekt som genomfördes i samarbete med både grundskolan och 
kulturskolan. I projektet deltog yngre elever från åk F-1 till årskursk 5, eleverna fick i projektet 
skapa berättelser med hjälp av drama, dans, musik och bild. Undersökningens resultat pekar på 
att ett sådant arbetssätt, där man uppmuntrar eleverna till att reflektera och uttrycka sig genom 
olika estetiska förhållningsätt hjälper eleverna att bli medvetna om sina egna känslor och tankar 
men det bidrar också till en viktig social träning och till att skapa ett slags sammanhang. De 
grundskolelärarna som deltog i de olika projekten förklarade att de ställde sig positiva till att 
arbeta gränsöverskridande men beskrev också att det saknades kunskap på skolorna om och 
kring arbetssättet och hur det eventuellt kan bedömas.  
 
I en undersökning på Nya Zeeland som utfördes på hundratjugonio lärare på olika 
högstadieskolor observerade Irwin (2016) att det finns en stress rörande literacitet och 
numeracitet och att det är ett stort fokus på att läsa, skriva och räkna. Irwin uppmärksammade 
några återkommande teman som påverkade förekomsten av estetiska lärprocesser i ämnena. 
Det första återkommande temat var att de fanns en brist på lärarnas självförtroende när det 
kommer till att undervisa konst. Ett annat återkommande tema var att det var lärarnas personliga 
åsikter om fördelarna och värdet av konstnärliga uttryck som påverkade förekomsten. Irwin 
fann också att det inte fanns någon kontinuitet i förekomsten av estetiska ämnen. Det som var 
gemensamt för alla medverkande lärare i studien var att de alla ansåg att det är viktigt med 
estetik integrerad i all undervisning. De ansåg att estetiska lärprocesser bland annat utvecklar 
elevernas förmåga att tänka kritiskt samtidigt som deras finmotorik utvecklas och de utmanas 
att lösa olika sorters problem. Trots att lärarna ansåg att det var viktig var det i slutändan ändå 
svårt att integrera estetiska ämnen i undervisningen delvis på grund av att estetiska lärprocesser 
saknar den höga status som andra skolämnen har.  
 
Vikten av att lärare besitter de nödvändiga kunskaper som krävs för att integrera estetiska 
ämnen och att lärare känner sig självsäkra i det var någonting som Whitin och Merch (2015) 
fann i sin studie. Studien involverade lärarpraktikanter som läste en språk- och konstkurs och 



 

 
 

3 

studien belyser bland annat att det är värdefullt att erbjuda elever tillfällen att tillämpa sin 
förståelse för konstnärliga element. Whitin och Merch menar att det är viktigt att lärare faktiskt 
integrerar estetiska ämnen i sin undervisning, och då speciellt i språkundervisningen. 
 
Någonting som Wyss, Kocher och Baer (2017) belyser i sin undersökning är att nyexaminerade 
lärare som kommer ut i skolorna i stort sett bedriver samma undervisning som deras kollegor 
som arbetat som lärare mycket längre. De pekar i sin studie på att detta kan bero på att det inte 
är lärarutbildningarna som påverkar de nya lärarnas undervisning utan att det istället är deras 
kollegor och arbetsplatsens kultur som påverkar hur undervisningen bedrivs. De upptäckte 
också att det är skolornas traditioner som påverkar hur undervisningen bedrivs och att det kan 
se väldigt olika ut beroende på vilken skola man jobbar på. 
 
När barn är yngre är det vanligare att använda bilder och andra estetiska uttrycksätt i 
utvecklingen av litteracitet, att estetiska uttrycksätt är vanligare i de lägre åldrarna såg Leigh 
och Heid (2008) i sin åtta veckor långa studie utförd på förskolor. När barnen blir äldre så 
försvinner ofta möjligheten att använda olika uttryckssätt när till exempel skrivandet blir 
viktigare. Studien beskriver hur integreringen med det estetiska ämnet bild istället blir 
aktiviteter som eleverna får syssla med när de är klara med huvuduppgifterna, alltså som 
extrauppgifter.  
 
I Australien är konst sedan 2014 ett ämne implementerat i undervisningen genom läroplanen. 
Lemon och Garvis (2013) undersökte i sin studie hur lärarstudenter i Australien tänkte om konst 
och estetiska ämnen på högstadiet. De fann bland annat att det är lärarnas självförtroende som 
avgör ifall de använder sig av estetiska ämnen eller inte i sin undervisning. Studien visade att i 
de fall där lärarna hade självförtroende och förlitade sig på sin egen förmåga så förekom det 
oftare än hos de lärare som inte ansåg sig ha självförtroende. Det framkom även i studien att 
lärarna känner en stor press ifrån elevers föräldrar samt från rektorer att de måste implementera 
estetisks inslag mer.  Studien pekar avslutningsvis på att det saknas kunskap och erfarenhet för 
att genomföra denna implementering.  
 
Hallam, Hewit och Buxton (2014) undersökte i sin studie, som bestod av sex semistrukturerade 
intervjuer med barn i åldrarna fem till femton, hur barnen upplever konstundervisningen i 
klassrummet, vilken typ av stöttning de får och hur undervisningen skulle kunna förbättras. De 
fann att elever värdesätter en lärare som stöttar och uppmuntrar men samtidigt tillåter eleverna 
att vara fria i sin kreativitet. Eleverna uttryckte att det var viktigt att ha en kunnig lärare som 
fanns i bakgrunden som stöd och när man ville fråga något. Det framkom också att eleverna 
värdesätter att ha friheten att kunna få och ge feedback till sina klasskompisar och till och med 
få hjälpa varandra med sina verk. De fann också att trots att konst finns med i läroplanen i 
England så används inte estetiska lärprocesser så mycket som det borde. De fann att denna 
skillnad mellan verkligheten och det som står i läroplanen tyvärr kan göra att många elever går 
miste om chansen att skapa och använda sin kreativa sida och uttryck.    
 
I en aktionsforskning gjord på åttio 10-åringar och deras klasslärare och konstlärare undersökte 
Batič (2014) elevernas artistiska kreativitet före och efter en implementering av diverse 
förändringar i ämnet hade gjorts. I Slovenien är arkitekturdesign en av fem delar i konstämnet, 
men har enligt studien blivit bortprioriterad. De ändringar som implementerades i 
konstundervisningen var bland annat att förändra undervisningsmetoderna och förändring av 
material med fokus på att arbeta och kombinera flera olika material. En annan del i 
undervisningen som också ändrades var att eleverna uppmuntrades att skapa sina helt egna verk 
efter sina egna idéer och kreativitet, alltså inte att härma ett redan befintligt verk eller lärarens 
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modell. Batič påträffade i studien att lärare planerar in alldeles för lite bildundervisning och inte 
använder sig av alla komponenter som faktiskt finns att använda sig av i ämnet. Batič menar att 
genom att låta eleverna skapa verk som liknar varandras genom att i de flesta fall försöka härma 
ett befintligt verk, så går de miste om chansen att arbeta med sin fantasi och kreativitet och 
utifrån det lära sig lösa olika problem.   
 
Både i de internationella studierna och i de svenska studierna så framkom det att det saknas 
kunskap för att integrera estetiska moment i undervisningen, en kunskap om estetiska 
lärprocesser och hur själva implementeringen skulle se ut. Det framkom också att estetiska 
inslag prioriterades bort ju äldre eleverna blev och att det då istället blev fokus på att läsa och 
skriva. Eftersom den tidigare forskningen pekar på flera olika anledningar till att förekomsten 
är begränsad anser jag att denna studie där lärares tankar om förekomsten av estetiska 
lärprocesser undersöks och vad som eventuellt hindrar eller möjliggör den förekomsten är 
motiverad.  
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TEORETISK RAM  
Den internationella forskning som presenterades i förra avsnittet pekar på bristande kunskap 
om estetiska lärprocesser men också att det är vanligare med estetiska lärprocesser bland de 
lägre åldrarna. Forskningen visar också en bild av att estetiska ämnen har låg status och därför 
får ge plats åt annat innehåll som anses viktigare. Den svenska forskning som presenteras 
belyser också en bristande kunskap kring att arbeta med estetiska lärprocesser men också att 
lärarna ändå var positiva till att arbeta med estetiska lärprocesser. I den svenska forskningen 
presenteras också en bild av att istället för att arbeta med olika lärprocesser så används 
standardiserade lärprocesser.  Till denna studie, som är en sammanhangsbaserad studie där 
respondenter från en och samma skola har intervjuats, använder jag mig av teorin om 
praktikarkitekturer för att på bästa sätt undersöka vad som hindrar eller möjliggör förekomsten 
av estetiska lärprocesser.  
 
År 2008 skapade Stephen Kemmis och Peter Grootenboer teorin om praktikarkitekturer. Teorin 
presenterar begreppet praktik som något som på samma gång består av positiva och negativa 
sidor. I detta fall är det svenskundervisningen på skolan, där respondenterna arbetar, som utgör 
praktiken. Det poängteras att undervisningen är till för att utbilda eleverna och hjälpa dem till 
ett bättre liv i samhället. Därför är det viktigt att med en kritisk syn både synliggöra det positiva 
och det negativa för att belysa hur man kan arbeta i praktiken för en bättre undervisning. 
Undervisning alltså betraktas utifrån teorin som någonting som är skapat för att vägleda och 
hjälpa eleverna att klara sig ute i samhället. För att det ska kunna ske är det väsentligt att arbeta 
för att undervisningen ska bli ska bli så bra som möjligt. (Mahon, Fransisco, Kemmis och Lloyd 
2017) 
  
I teorin om praktikarkitekturer förekommer tre begrepp som en central del i teorin:  sayings, 
doings och relatings. Dessa tre så kallade ’dimensioner’ verkar tillsammans och i specifika 
projekt (se figur 1). Genom att titta närmare på dessa tre dimensioner i specifika praktiker så 
gör man en så kallad inzoomning. 
 

 
Figur 1. Kemmis & Edwards-Groves (2018, s.122) bild visar hur sayings, doings och relatings är sammansvetsade 
i projektet.  
 
Enligt teorin så är allt från att planera lektioner till att svara i telefon en egen praktik som alla 
innehar sina speciella sayings, doings och relatings. Det är sayings, doings och relatings som 
uttrycks och möjliggörs i tre olika arrangemang (se figur 2). Det är dessa arrangemang som är 
stöttepelarna i teorin och det är när man betraktar dessa arrangemang, då en så kallad 
utzoomning äger rum, man kan se vad som hindrar eller möjliggör i en specifik praktik. Det är 
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också på så sätt man ska få upp ögonen för vad som behöver förbättras i praktiken för att 
eleverna ska få bästa möjliga chans att klara sig ute i samhället med hjälp av en optimal 
undervisning (Kemmis & Edwards-Groves 2018).  

 
Figur 2. Kemmis & Edwards-Groves (2018, s.122) bild visar hur sayings, doings och relatings tillsammans verkar 
inom de olika typerna av arrangemang.   
 
Kulturella-diskursiva arrangemangen är de arrangemang som antingen hindrar eller möjliggör 
vad som sägs och får sägas i en praktik. Det är de kulturella-diskursiva arrangemangen som 
påverkas sayings som kan beskrivas som antaganden, det som sägs i praktiken men också tankar 
och idéer som framkommer. Materiella-ekonomiska arrangemang är de arrangemang som 
antingen möjliggör eller hindrar om och hur någonting kan genomföras eller utföras i praktiken, 
det är dessa arrangemang som påverkar doings som innefattar den fysiska delen av praktiken 
som till exempel läromedel, personal, scheman och tillgång till detta. Sociala-politiska 
arrangemanget är det arrangemang som handlar om de rollfördelningar som finns i praktiken, 
som kan vara allt från relationer i specifika arbetslag till relationer mellan elever och lärare. Det 
är detta arrangemang som påverkar relatings som ju handlar om relationer (Mahon, Fransisco, 
Kemmis och Lloyd 2017, ss. 2–11).  
 
Teorins verktyg inzoomning och utzoomning kommer att användas till analysen av materialet 
och därefter betraktas respondenternas svar utifrån arrangemangen och dimensionerna.  
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METOD 
Denna studie baseras på semistrukturerade intervjuer, med utgångspunkt i en intervjuguide (se 
bilaga 1) som tillät respondenter att tala fritt och komma med egna funderingar och tankar kring 
ämnet. Den teoretiska ram som har används är praktikarkitektur-teorin och genom att frågorna 
skapades utifrån denna ram, så belyses teorins viktiga begrepp. Studien undersöker hur lärarna 
själva anser sig använda estetiska lärprocesser i sin egen undervisning (sayings). Frågorna är 
också utformade på så sätt att lärarna fick chansen berätta om hur de anser att de gick tillväga 
när/om de använde sig av estetiska lärprocesser (doings). Lärarna kunde även med hjälp av 
frågornas konstruktion berätta om relationer på skolan till både kollegor och rådande 
styrdokument men även om sin relation till eleverna på skolan (relatings). Då målet var att göra 
en så kallad sammanhangsbaserad undersökning, där endast en skola undersöks, så valdes fem 
aktiva och utbildade lärare från samma skola så att relationer, tankar och tillvägagångsätt på en 
skola undersöktes. Som nämnt ovan så tillät frågorna i intervjuguiden respondenterna att tala 
fritt och detta är någonting som Dalen (2008 ss. 30–32) beskriver som typiskt för 
semistrukturerade intervjuer, att det är ett relativt fritt samtal som ändå rör sig emot de viktiga 
delarna av undersökningsområdet.  

Urval 
Eftersom intentionen var att göra en sammanhangsbaserad forskningsstudie så är urvalsgruppen 
verksamma svensklärare från en och samma skola och det är skolans svenskundervisning som 
i detta fallet ses som undervisningspraktiken. Jag fick kontakt med den aktuella skolan genom 
en kollega och jag hade därför ingen anknytning till skolan. Skolan där intervjuerna 
genomfördes är en kommunal 6-9 skola. I studien så är det fem lärare som har intervjuats helt 
enkelt på grund av att det fanns fem tillgängliga svensklärare på den aktuella skolan.  

Validitet och Reliabilitet  
Reliabilitet avser enligt Kihlström (2007a ss. 232) studiens trovärdighet och huruvida resultatet 
som framkommit är tillförlitligt. För att styrka reliabiliteten i denna studie spelades alla 
intervjuer in, för att ytterligare stärka reliabiliteten var frågorna noga formulerade så att inte 
respondenten skulle känna sig styrd utan fritt kunna tala och svara på frågorna. Enligt Kihlström 
(2007b, ss.47–49) så stärks reliabiliteten även av att man inte följer sin intervjuguide till punkt 
och pricka utan låter de frågor man formulerat främst vara ett stöd så att respondenten själv styr 
samtalet med sina tankar och funderingar. Detta togs hänsyn till genom att jag först ställde de 
frågor som fanns i intervjuguiden men lät sedan respondenterna svara och berätta vidare utan 
att vara alltför styrd av intervjuguiden, men eftersom jag ville få ta del av alla respondenternas 
svar på intervjufrågorna så kom jag tillbaka till dem när tillfälle gavs.   Kvale och Brinkman 
(2014 ss. 300–302) talar om vikten att den som intervjuar försöker hålla en så objektiv roll som 
möjligt och inte blandar in sina egna värderingar för att stärka reliabiliteten, och det var något 
som jag tänkte på innan och under intervjuerna genom att bland annat ställa följdfrågor som 
uppmuntrade till utförliga svar som till exempel ”Vill du berätta mer om det?” eller ”Hur 
kommer det sig att ni gör på det viset?”.  
 
Studiens giltighet, validiteten, handlar bland annat om att det är av stor vikt att studien faktiskt 
fokuserar på det som är ämnat att undersökas. Det går att stärka en studies validitet genom att 
utföra en så kallad förstudie, där man testar sina intervjufrågor. En provintervju genomfördes 
därför i denna studie.  
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Genomförande 
När jag hade bestämt mig för att göra intervjuer så ville jag först vara säker på att de frågor som 
jag hade konstruerat verkligen skulle fungera i en intervjusituation, men jag ville också testa 
hur jag själv fungerade i en sådan situation. Därför bestämde jag mig för att göra en så kallad 
provintervju, som är en intervju som utförs innan intervjuerna som ska vara en del i studien 
(Dalen, s. 36). Jag fick kontakt med en kollega på en skola som jag tidigare vikarierat på, en 
kollega som undervisar i svenska, som kunde tänka sig att ställa upp på en provintervju. 
Provintervjun gick bra och jag kände mig nöjd med frågorna och hur de var konstruerade, jag 
kände att de bjöd in till samtal och att de var relevanta till studiens syfte. Jag diskuterade även 
efteråt med kollegan som hade intervjuats om hen tyckte att det hade känts som relevanta frågor 
som lockade till samtal, jag fick inga invändningar emot hur frågorna var konstruerade eller 
övriga anmärkningar.   
 
Genom en kollega fick jag kontakt med en skola där det fanns fem utbildade svensklärare och 
jag började därefter formulera ett mail (se bilaga 2) där jag kortfattat förklarade studiens syfte 
och presenterade mig själv. Jag förklarade varför just de hade valts ut. Självklart så underströks 
det att deltagandet var frivilligt och att respondenternas namn inte skulle förekomma i studien 
utan allting var anonymt.  Jag berättade kort om de fyra etiska principerna som jag arbetar efter 
och underströk igen att det var helt frivilligt att vara med i studien 
 
Eftersom det var lärare från samma skola som kontaktades så gjorde det att jag kunde utföra 
flera intervjuer på samma dag. Wideberg (2002, s.93) talar om att det kan finnas en risk med 
att faktiskt utföra intervjuer på respondenternas arbetsplats då många kan bli stressade av 
nyfikna kollegor och annat som kan verka störande. Detta var något som undveks genom att vi 
satt i ett konferensrum i anslutning till receptionen där det inte gick in några obehöriga. Det 
underlättade att sitta i ett rum separat från klassrum och liknande, då det bidrog till en lugn 
ostörd stämning där respondenterna kunde slappna av och inte tänka på arbetet utanför dörren 
för en stund. Jag frågade varje respondent innan intervjun om det gick bra att jag spelade in 
samtalet som en ljudfil, och det gick bra för dem alla. Inspelningarna underlättade mycket när 
det var dags att transkribera. De fem intervjuer som genomfördes tog mellan sex och tio 
minuter. Jag hade min intervjuguide med mig och utgick ifrån den men eftersom det var 
semistrukturerade intervjuer så försökte jag att inte vara alltför styrd av frågorna.  

Etiska aspekter 
Vetenskapsrådet (2002) har utarbetat fyra etiska principer som jag noga och på följande vis har 
förhållit mig till under hela arbetet med studien: 
 

• Informationskravet har jag arbetet utefter på så sätt att alla medverkande i studien redan 
från början har fått ta del av syftet med studien. Det gjordes redan i det initiala mailet 
jag skickade ut till respondenterna.  
 

• Samtyckeskravet följdes genom att redan när det initiala mailet till lärarna sändes us så 
förtydligades det att all medverkan var helt frivillig och att man som respondent alltid 
har rätt att dra sig ur studien. Även om det skulle vara mitt under intervjun så har 
respondenten full rätt att ångra sin medverkan.   
 

• Konfidentialitetskravet togs hänsyn till genom att inga namn eller andra personuppgifter 
som kunde kopplas till lärarna eller deras skola sparades. Detta var också något som 
förmedlades till respondenterna redan i början av kontakten. På grund av att 
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respondenterna kom från samma skola var det viktigt att inga namn nämns som går att 
koppla till vad respondenterna sagt under intervjuerna.  
 
  

• Nyttjandekravet respekterades genom att den data som jag samlat in endast kommer att 
användas till denna studie och dess syfte och inte till någonting annat.  

Analys/bearbetning  
När den insamlade datan analyserades och bearbetades tog jag hjälp av den teori jag har valt till 
studien, det vill säga praktikarkitektur-teorin och begreppen inzoomning och utzoomning. När 
analysen av de tre arrangemangen i praktiken skulle analyseras så använde jag mig av 
utzoomning, och försökte hitta vad som hindrar eller möjliggör. När inzoomningen användes 
så var det dimensionerna sayings, doings och relatings som var i fokus. Datan kategoriserades 
med andra ord i de olika arrangemangen och dimensionerna (se bilaga 3). När datan 
analyserades försökte jag dela upp respondenternas svar i vad som verkade möjliggörande och 
vad som verkade hindrande i svenskundervisnings praktiken. För att jag skulle få en översikt 
över arrangemangen och dimensionerna skapade jag sedan underrubriker av respondenternas 
återkommande svar, vilket jag hittade genom att de fanns med flertalet gånger i tabellerna.  
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RESULTAT OCH ANALYS  
I avsnittet som följer presenteras analysen av den insamlade datan. Jag har valt att dela upp 
resultatet i de tre olika arrangemangen och därefter skapat underrubriker av svar som var 
återkommande från flera av respondenterna och som därmed skapat ett mönster.  

Kulturella-diskursiva arrangemang och dess uttryck i praktiken 
Det kulturella-diskursiva arrangemanget rymmer det som möjliggör eller hindrar vad som 
uttrycks och får uttryckas i en praktik, som påverkar sayings. 

Estetiska lärprocesser som tidsfördriv  
I analysen av intervjuerna blev det tydligt att det fanns en tradition på skolan att använda 
estetiska lärprocesser som ett slags tidsfördriv när eleverna är klara med ordinarie uppgifter och 
att det var allmänt känt av eleverna, en av lärarna säger:  
 

De elever som gärna vill rita gör ofta det när de har skrivit klart till exempel. Eleverna vet det i klassen, 
att de gärna får hämta pennor och sätta sig med det när det finns tid till det liksom. 
 

Användandet av estetiska lärprocesser som tidsfördriv var någonting som framkom i Leigh och 
Heids (2008) studie, där de också fann att ju äldre eleverna blir desto mer försvinner de estetiska 
lärprocesserna från undervisningen och blir istället som extrauppgifter när de ordinarie 
uppgifterna är färdiga. Tidsfördrivs aspekten var något som framkom i nästan alla intervjuer 
och en av de intervjuade lärarna skildrade det som att det inte känns prioriterat att arbeta med 
de kreativa ämnena i svenskan (sayings). En lärare uttryckte en idé om att spela instrument är 
någonting som man gör på musiken och att måla gör man på bildlektionen (sayings).  
 
Det kan betraktas både som ett hindrande och möjliggörande arrangemang att eleverna får 
komma i kontakt med estetiska lärprocesser när ordinarie uppgifter är klara. Dels kan man se 
det som ett hindrande arrangemang då estetiska lärprocesser ses som något utanför den 
ordinarie undervisningen och därmed inte lika viktigt, dels kan man se det som att eleverna 
iallafall får komma i kontakt med estetiska ämnen i svenskämnet till skillnad från att inte 
komma i kontakt med det överhuvudtaget.  

Tankesätt kring estetiska lärprocesser  
Det upplevdes av lärarna att det är svårt att ändra tankesättet kring förekomsten av estetiska 
lärprocessen. En lärare förklarade det såhär: 
 

Det känns ibland som att vi bara kör på, på samma sätt som alltid liksom. Det finns mycket roligt man 
kan hitta på […] men jag jobbar i alla fall fortfarande väldigt likt det sättet som mina egna lärare gjorde. 

 
Det tankesättet kan ses som ett hindrande arrangemang där lärarna känner att traditionen på 
skolan att bedriva undervisning ”så som det alltid har gjorts”, hindrar förekomsten av estetiska 
lärprocesser. Wyss, Kocher och Baer (2017) såg i sin studie, att de nyexaminerade lärarna 
arbetar på i stort sett samma sätt som de kollegor som har arbetat nästan ett helt arbetsliv som 
lärare. De menar att det är arbetsplatsen, den tradition som finns där och kollegorna som 
påverkar undervisningen snarare än högskolan. I Hansson Stenhammars (2015) studie som 
utfördes i svenska skolor så blev det även där tydligt att det i alla ämnen var stort fokus på att 
uppgifterna skulle bli färdiga, och att ny kunskap främst inhämtades genom memorering och 
repetering, som kan betraktas som det traditionella sättet att ta till sig ny kunskap.  
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Roligt men inte prioriterat  
Respondenterna hade alla en idé (sayings) om att det är roligt med estetiska lärprocesser, att 
eleverna tycker att det är kul och inspirerande att få måla under svensklektionerna och att om 
man inte gör det så känner man sig tråkig som lärare, en av lärarna beskrev det såhär: 
 

Jag känner mig ibland som en riktigt tråkig lärare. Eftersom det kanske anses roligare att få måla och 
hålla på med andra kreativa saker […] 

 
Det stämmer delvis överens med vad Andersson (2014) fann i sin studie, där alla lärarna som 
var involverade i studien ställde sig mycket positiva till att använda sig av mer estetiska inslag 
i sin undervisning. Det kan ses som ett hindrande arrangemang i praktiken när lärarna beskriver 
att de känner sig tråkiga om de inte använder sig av kreativa lärprocesser, då det istället kan 
bidra med ytterligare stress. De fanns också en tanke (sayings) bland lärarna att estetiska 
lärprocesser gynnar alla elever, trots detta beskrev flera respondenter att de inte implementerar 
estetiska lärprocesser i sin undervisning. Det fanns en idé (sayings) om att man kanske behöver 
släppa taget om den traditionella undervisningen och våga pröva nya sätt för att nå ut till fler 
elever, en lärare skildrade det såhär: 
 

Tror också att vi behöver släppa vår prestige lite, vi lärare, slappna av och släppa vår planering och låta 
saker ta tid, ett projekt med olika kreativa uttryckssätt, jag tror det hade gynnat alla, men många känner 
nog att de inte hinner med tyvärr… 

 
Hansson Stenhammar (2015) såg i sin forskning att elevernas huvudfokus med en uppgift var 
att de skulle bli färdiga, vilket stämmer överens med lärarens funderingar ovan, att lärarna 
känner att de har tid att släppa på sin planering och låta saker ta den tid det tar.  Respondentens 
funderingar stämmer överens med det som Wyss, Kosher och Baer (2017) fann i sin studie där 
de synliggör att undervisning i många fall är sig lik och inte ger plats åt nyare uttrycksätt. 
 
Det synliggörs i intervjuerna att det fanns en tradition på skolan där estetiska lärprocesser 
betraktas som någonting roligt som faktiskt gynnar alla elever. Synen på estetiska lärprocesser 
som någonting som gynnar alla kan betraktas som ett möjliggörande arrangemang som i bästa 
fall möjliggör för förekomsten. Irwin (2016) fann i sin studie att trots att de flesta av lärarna var 
positiva till integrering av estetiska ämnen i andra ämnen så skedde det väldigt sällan på grund 
av de estetiska ämnenas dåliga status. Lärarna i denna studien pratade också om de estetiska 
ämnena och dess status jämfört med andra delar i svenskämnet och beskrev det på följande vis:  
 

Spontant känns det tyvärr som att det finns annat som är mycket viktigare just nu. Alla i 6:ans arbetslag 
jobbar ju inför nationella nu, läsförståelse och den biten. Jag undrar hur det hade uppfattats om jag 
planerade in ett teamarbete med musiken nu, det känns inte så prioriterat just nu.  

 
De estetiska ämnenas låga status kan betraktas som ett hindrande arrangemang då det bidrar till 
att lärare väljer bort att arbeta med estetiska ämnen på svensklektionerna, till förmån för sådant 
som anses mer prioriterat.  

Estetiska lärprocesser och de högre åldrarna  
Under intervjuerna visade det sig att det fanns en tradition på skolan som förmedlar att estetiska 
lärprocesser främst hör hemma i de yngre åldrarna. En respondent förklarade att hen hade 
arbetat många år i mellanstadiet och där arbetat mycket med att implementera estetiska 
lärprocesser i den dagliga undervisningen med till exempel bild, musik, rytmik och film. 
Lärarns menade att implementeringen försvann när hen började arbeta på högstadiet på grund 
av tidsbrist och att fokus låg på andra saker och en av lärarna förklarade det såhär: 
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Nej jag jobbar inte med det (estetiska lärprocesser) så mycket måste jag säga, för att jag inte hinner, har 
inte tänkt så mycket på det heller, men jag jobbade på mellanstadiet för många år sedan och där var det 
helt klart mer, både målning, musik och så i svenskan  

 
Många av lärarna uttryckte idéer om att estetiska lärprocesser hör hemma på låg- och 
mellanstadiet på grund av att kraven är högre på högstadiet och det ibland anses ”flummigt” att 
till exempel måla och spela musik. En respondent beskrev apropå de högre kraven på högstadiet 
att det känns som att det är svårt att få betygsunderlag för sådana aktiviteter och därför undviker 
det: 
 

Just nu, så är det så mycket annat som tar min tid så som bedömningar och betygsättningar. Jag behöver 
underlag för att sätta betyg, det känns som att det estetiska inte alltid ger lika mycket underlag 

 
Lärarens funderingar stämmer överens med vad Andersson (2014) fann i sin studie; att det fanns 
en osäkerhet bland lärarna kring hur en eventuell bedömning skulle se ut när man blandar olika 
uttrycksätt. Precis som läraren ovan resonerar kring estetiska lärprocesser och de lägre åldrarna 
så såg Leigh och Heid (2008) liknande resultat i sin undersökning, att det är vanligt 
förekommande att integrera flera olika estetiska lärprocesser i de yngre åldrarna, men att 
estetiska lärprocesser försvinner på vägen upp mot högstadiet. Vilket också blev tydligt i 
lärarnas svar i denna studien.  

Tidspressen 
Återkommande tankegångar i alla intervjuer var att lärarna upplever en stark tidspress och att 
det är främsta orsaken till att inte implementera estetiska lärprocesser i undervisningen. Många 
av respondenterna upplevde att det fanns en tradition på skolan där lärarna har stort ansvar när 
det kommer till konflikthantering och de kontakter med föräldrar och möten som krävs vid 
konflikter. Det fanns en idé (sayings) om att det är föräldrakontakten och många möten som tar 
tid från till exempel estetiska lärprocesser och en av lärarna beskrev det såhär: 
 

Jag kan säga såhär, jag har jobbat i många år nu och så mycket tid som vi lägger nu på till exempel 
konflikthantering och allt kring föräldrakontakt och möten har jag aldrig upplevt tidigare. Självklart är 
det en viktig bit men det känns galet att det tar så stor plats. 

 
Konflikthantering kan alltså betraktas som ett hindrande arrangemang i den aktuella praktiken. 
Lärarna får ta ett stort ansvar vid konflikthantering och det hindrar förekomsten av estetiska 
lärprocesser på grund av en typ av tidsbrist som gör att tid som skulle kunna läggas på planering 
av estetiska inslag istället läggs på konflikter. Respondenterna pratar om en ny stress som har 
uppkommit när de har fått mer ansvar vid konflikthantering som bidrar till känslan att inte hinna 
med att planera i den utsträckning de vill. Det fanns också en idé (sayings) om att det är saker 
som att läsa skönlitteratur och att arbeta med att skriva olika sorters texter som stjäl tiden från 
att till exempel måla eller syssla med musik: 
 

Fokus ligger ju helt klart på annat just nu som att skriva och läsa. Det är mycket fokus på skönlitteratur 
och olika texttyper i svenskan nu, lässtrategier och hela den biten. 

 
En av respondenterna nämnde att det är spännande att implementera musik i samband med 
arbetet med noveller, respondenten berättade att det var till stor hjälp att blanda musik och 
läsning av noveller då det bidrog till en bättre förståelse för flera av eleverna: 
 

[…] det gjorde att de fick uttrycka sig kreativt och de fick en bra förståelse för novellen, många som 
inte hade förstått en del scener fick nu en helt annan förståelse. 
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Det kan konstateras att förekomsten av estetiska lärprocesser i undervisningen påverkas av 
lärarnas känsla av tidspress och även på hur man själv väljer att tolka nyttan att kombinera 
lärprocesserna med sin ordinarie undervisning. Det fanns också en idé om att arbete med 
estetiska lärprocesser inte ger tillräckligt med underlag för att kunna använda det till sin 
bedömning. Det framkom också att det fanns en tanke om att det tar längre tid att planera sin 
undervisning om man samtidigt skulle integrera olika former av estetiska aktiviteter: 
 

Det känns som att det skulle ta längre tid att planera in någon nytt nu, till exempel med bild eller musik. 
Som man dessutom ska kunna ta med i bedömningen sedan.  

 
Tankesättet kring bedömning kan betraktas som ett hindrande arrangemang då det gör att 
förekomsten minskar på grund av dessa idéer. Andersson (2014) fann i sin studie liknande 
tankar från grundskolelärarna, att de kände att de saknade kunskap kring estetiska lärprocesser 
över lag men också att det fanns en tveksamhet kring bedömning av områden med estetiska 
inslag. 

Gruppdynamik och stora elevgrupper 
Det framkom att det fanns idéer på skolan där lärarna ansåg att det krävs en dynamisk grupp 
för att det ens ska fungera att syssla med till exempel musik eller bild på svensklektionerna: 
 

[…] när man har en grupp som funkar, då är det lättare, för det blir stökigare i klassrummet när man ska 
måla eller göra mer pysselsaker. En dynamisk grupp tycker jag nästan krävs för att det ska bli bra. 

 
Det fanns också tankar om att när man arbetar på detta sätt med bild och musik blir det 
automatiskt stökigare i klassrummet och att det på grund av detta är omöjligt att genomföra 
med stora klasser. Detta blir ett hindrande arrangemang då det minskar förekomsten 
ytterligare då lärarna uppger att klasserna på skolan är stora. Hallam, Hewit och Buxton 
(2014) såg däremot i sin studie att elever värdesätter viss frihet i klassrummet och att till 
exempel kunna röra sig fritt för att kunna få hjälp men även hjälpa sina klasskamrater, vilket i 
vissa fall kanske uppfattas som stökigt.  

Känslan av att sakna kunskapen  
Det framkom att många av respondenterna ansåg att de saknade kunskap för att kunna arbeta 
med estetiska lärprocesser i den utsträckning som de egentligen ville och en lärare förklarade 
det såhär:  
 

Jag känner att jag har så mycket annat som är ”viktigare” tyvärr, ibland bara att få klassen att lyssna 
som läget är just nu, men också att jag känner att jag inte vet eller kan tillräckligt. Jag skulle vilja ha 
konkreta exempel och förslag på HUR man kan implementera estetiska lärprocesser i undervisningen.  

 
Lemon och Garvis (2013) understryker i sin studie hur viktigt det är att lärare besitter kunskap 
kring estetiska lärprocesser för lärarna ska integrera estetiska ämnen i sin undervisning, det såg 
också Andersson (2014) i sin studie, att kunskapen saknas för att integrera estetiska 
lärprocesser.  Hallam, Hewit och Buxton (2014) fann också att även eleverna värdesätter en 
kunnig och kompetent lärare som finns som stöd när man jobbar med estetiska ämnen. De 
kunskaper som lärarna i den här studien trots allt besatt hade de inhämtat dels från högskolan 
eller universitetet där de tagit sin lärarexamen men också från fortbildningar ute på sina 
arbetsplatser. Detta kans betraktas som ett möjliggörande arrangemang då högskolans 
lärarutbildnings innehåll möjliggör för förekomsten av estetiska lärprocesser i den aktuella 
praktiken.  



 

 
 

14 

 
Det framkom under intervjuerna att när lärarna fick frågor kring estetiska lärprocesser mest 
förknippade det med bild och musik. Endast en av lärarna talade om andra estetiska uttrycksätt: 
 

Mycket rytmik när vi lär oss språket i början, alfabetet stavelser och så. Sen jobbar vi mycket med bildstöd 
och tittar på filmer och lyssnar på musik. 
 

Lärarnas syn på vad estetiska lärprocesser är för något är någonting som Lemon och Garvis 
(2013) påpekar i sin studie, att kunskapen om estetiska ämnen är viktigt för att det ska integreras 
i undervisningen. Detta var någonting som Andersson (2014) fann i sin svenska studie, att 
lärarna var positiva till användandet av estetiska lärprocesser men att lärarna ansåg att det 
saknas kunskap. 

Materiella-ekonomiska arrangemang och dess uttryck i praktiken  
I följande arrangemang inkluderas alla resurser som finns på skolan såsom material, personal 
och den fysiska miljön och hur detta antingen hindrar eller möjliggör förekomsten.  

Tillgången till material 
Under intervjuerna framkom det att lärarna känner att det inte har tillgång (doings) till varken 
musikinstrumenten från musiksalen eller bildmaterial från bildsalen och att det området på 
skolan inte är tillgängligt för alla, en lärare beskrev det såhär: 
 

Jag har lite egna pennor och färger, och det finns på skolan men helt ärligt så vet jag inte riktigt vart. 
Det känns tyvärr inte riktigt som att det är mitt ”område” att vara där och rota runt[…] 

 
Det uttrycktes också att lärarna anser att det finns för lite estetiskt användbart material i 
klassrummen (doings). En respondent beskrev att hen har arbetat i flera år och därmed lyckats 
”samla på” sig mycket eget material i form av pennor, papper och andra saker som kan användas 
till kreativt skapande, såhär uttryckte en lärare det: 
 

Ja, har lyckats samla på mig under alla mina år, jag brukar säga att det som inte jag har i mina skåp och 
lådor det finns inte haha. Jag har mycket pennor färg och papper, jag har mycket i klassrummet och 
eleverna vet det, så det hämtar ofta och sätter sig och målar eller gör kreativa tankekartor […] 

 
Det går att urskilja att det fanns en tradition på skolan där musikinstrument är begränsade till 
musiksalen och bildmaterial såsom penslar, olika materialtyper och pennor är begränsat till 
bildsalen. Det kan ses som ett hindrande arrangemang vilket gör att förekomsten av estetiska 
lärprocesser minskar då lärarna har mindre möjligheter att låta eleverna använda olika 
uttrycksätt. Det kan också ses som ett hindrande arrangemang att det krävs att man har jobbat 
länge för att ha hunnit samla på sig ett eget förråd av material. Detta är dock möjliggörande för 
just den lärares elever som får tillgång till olika material och då också möjlighet att uttrycka sig 
på flera sätt, men de betyder att de elever som inte har turen att ha den läraren kanske blir utan 
de möjligheterna. Batič (2014) fann i sin studie att för att eleverna ska utveckla sin kreativitet 
är det väldigt nyttigt att få chansen att använda sig av flera olika material som man får 
kombinera och arbeta med.  

Lokaler  
Lärarna berättade under intervjuerna att de känner att elevgrupperna är alldeles för stora och att 
det tillsammans med idéen om att det inte går att bedriva undervisning med estetiska 
lärprocesser i stora grupper, påverkar förekomsten negativt. Respondenterna förklarade också 
att deras lokaler de har till förfogande är alldeles för små (doings), och att de ansåg (sayings) 
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att för att arbeta mer kreativt och skapande krävs det stora lokaler. En av lärarna beskrev det 
såhär: 
 

Det krävs stora lokaler och det saknar jag verkligen här. Klassrummen är ganska små och som jag pratade 
om innan så är grupperna väldigt stora, det gör allting lite omständligt.  

 
Det faktum att elevgrupperna i klasserna är för stora kan ses som ett hindrande arrangemang i 
praktiken. Detta är någonting som påverkar förekomsten av lärprocesserna negativt då lärarna 
anser att det är svårare att arbeta kreativt då.  

Personal och ansvarsområden  
Under intervjuerna beskrev respondenterna att de under sin planeringstid istället får vara 
rastvakter på grund av att eleverna ofta hamnar i bråk med varandra och att de krävs mer 
vuxennärvaro under elevernas raster. Lärarna förklarade att detta medför att de mister mycket 
av sin egentliga planeringstid vilket i sin tur ökar tidspress och stress. Lärarna berättade också 
att många lärare på skolan har alldeles för mycket undervisningstid som också bidrar till att det 
är för lite personal ute på rasterna, såhär beskrev en av lärarna det: 
 

Jag har väldigt mycket undervisningstid också så jag har mycket att planera och lite tid till det, så jag 
märker att denna terminen har jag haft lite ”tråkigare” planeringar  

 
Detta kan ses som ett hindrande arrangemang som gör att lärarna känner att de inte hinner 
med att varken planera eller genomföra undervisning med estetiskt innehåll.   

Estetiska lärprocesser som ett sätt för alla eleverna att uttrycka sig  
Respondenterna förklarade sin vilja att ge eleverna en ärlig chans att uttrycka sig på olika sätt 
och de förklarade att de anser att estetiska lärprocesser är en bra väg då. En lärare sade att hen 
anser att det är synd att man inte använder det mer i svenskämnet men att hen använder det 
mycket i sin svenska som andraspråksundervisning. Det verkar finnas en tradition på skolan 
som förmedlar det positiva att använda sig av rytm, bild och musik med elever som är i färd 
med att lära sig svenska, en lärare berättade på följande sätt: 
 

Jag gör det ganska mycket i mina sva-grupper. Mycket rytmik när vi lär oss språket i början, alfabetet 
stavelser och så. Sen jobbar vi mycket med bildstöd och tittar på filmer och lyssnar på musik. Så där 
jobbar jag mycket. I de klasser där jag har svenska jobbar jag mycket mindre. 
 

Traditionen på skolan där det ses som positivt att arbeta med musik, rytm och bild kan betraktas 
som ett möjliggörande arrangemang, läraren beskrev dock att hen arbetade mest på det viset i 
sina svenska som andraspråksgrupper. Andersson (2014) fann också i sin studie att lärarna var 
positivt inställda till att använda estetiska lärprocesser bland annat på grund av att det gynnar 
alla elevers lärande.  

Kunskapsinhämtningen  
Det visade sig att en del av respondenterna hade inhämtat kunskap kring estetiska lärprocesser 
från den högskola eller universitet där de tagit sin lärarexamen. De som hade inhämtat 
kunskapen på högskolan, hade en idé om att estetiska lärprocesser fungerade väl att integrera i 
svenskämnet. En av respondenterna nämnde att hen hade läst lite om estetiska lärprocesser på 
högskolan men att det mesta hade hen fått med sig från sin yrkesverksamma utbildning, alltså 
ute i skolorna och läraren förklarade det såhär: 
 

Jag kommer ihåg att vi pratade om det på högskolan, men där jag lärde mig mest var när jag va ute på 
VFU, för den handledaren jag fick först jobbade mycket så. 
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Lärarnas idéer kring kunskapen verkar möjliggörande då de berättade att de dels har positiva 
tankar med sig från både högskolan och verksamhetsförlagd utbildning men att de också delar 
med sig av denna kunskap till sina kollegor, som en lärare berättade: 
 

Mycket tycker jag man lär sig av varandra. Man ger och tar tips hur man kan förbättra sin undervisning, 
jag tycker att jag har fått mycket tips av NN som jobbat mycket med det estetiska innan hon började här.  
 

Wyss, Kocher och Baer (2017) nämner i sin undersökning att det främst är kollegor och 
traditionen på arbetsplatsen som påverkar lärares undervisning, vilket stämmer överens med det 
som respondenterna i denna studien berättar om. 

Läroplanen  
En av respondenterna berättade att inför mitt besök, när hen hade fått reda på syftet med 
intervjuerna, hade undersökt vad som fanns i läroplanen och berättade såhär: 
 

[…] men när du berättade vad du skulle intervjua om, det här med estetiska lärprocesser så var jag 
tvungen att kolla, i läroplanen, och visst finns det mycket att koppla till där. Så om man vill så går det ju 
helt klart. 

 
Hallam, Hewit och Buxton (2014) beskriver i sin studie att även om det finns stöd för att 
använda estetiska lärprocesser i läroplanen förkommer det sällan i alla fall, detta stämmer 
överens med vad läraren berättade under intervjun.  

Sociala-politiska arrangemang och dess uttryck i praktiken 
Det social-politiska arrangemanget påverkar relatings, till exempel hur relationer i arbetslaget 
fungerar, relationer med ledningen och hur relationen till läroplanen ser ut.  

Ledningens påverkan 
Respondenterna påpekade att någonting som de anser vara positivt är att de är uppmuntrade av 
rektorn på skolan att använda sig av alternativa undervisningssätt för att nå ut till alla elever:  
 

Men om vi pratar om något som möjliggör så är det ju att det i iallafall uppmuntras av vår rektor, med 
tanke på att vi har många elever med särskilt stöd och att vi vet att, att det är bra att arbeta med bilder 
och olika sätt att uttrycka sig på då. 

 
Lemon och Garvis (2013) fann i sin studie att många av de lärare som ingick i deras studie 
kände en press från bland annat rektorer att integrera estetiska ämnen mer vilket bidrog till mer 
stress för lärarna. Det är någonting som inte stämmer överens med vad respondenterna i denna 
studie berättade. I den aktuella svenskundervisningspraktiken så talar istället respondenterna 
om det motsatta, att rektorn på skolan uppmuntrar att eleverna ska få möjlighet att utrycka sig 
på olika vis och det är ett möjliggörande arrangemang i den aktuella praktiken som i bästa fall 
ökar förekomsten av estetiska inslag i  svenskämnet. 

Hierarkin i ämnesinnehållet 
Lärarna beskrev att det inte känns lika viktigt med estetiska lärprocesser och en lärare förklarade 
det som att hen var rädd att det skulle uppfattas för ”flummigt” om man integrerar för mycket 
estetiska ämnen i svenskämnet: 
 

Jag vet faktiskt inte om jag skulle vilja göra det mer, problemet är att jag är rädd för att det ska bli för 
”flummigt” också, men så länge det finns ett syfte så tror jag inte att det blir det egentligen. 
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Det verkar finnas en tradition på skolan där ett hierarkiskt system med vad som är viktigt eller 
inte i svenskämnet och det anses svårt för en lärare att ensam bege sig ut utanför dessa ramar. 
Irwin (2016) såg också i sin studie att estetiska ämnen generellt har lägre status än andra ämnen 
och att det på grund av det prioriteras bort av den anledningen.  

Den kollegiala påverkan  
Det fanns en tradition på skolan där kollegor lär och uppmuntrar varandra med sina egna 
erfarenheter och nya kunskaper de införskaffat, denna tradition kan ses som ett möjliggörande 
arrangemang där man med stöd av sina kollegor utmanar sig själv och sin undervisning.  
 

Jag har på denna skolan samarbetat med NN i textilslöjden där de fick skriva beskrivningar på mönster 
som de skulle sy och jag försöker verkligen att prata positivt om detta så att vi kanske, i framtiden, kan 
jobba mer så, på det sättet 

 
En lärare beskrev dock att hen saknar stöd från sina kollegor att arbeta mer med estetiska 
lärprocesser, hen förklarade att det skulle vara skönt med någon att bolla idéer med och kunna 
få och ge feedback. Det verkar som att många vill arbeta med estetiska ämnen i svenskämnet 
mer men att ingen vill göra det ensam. Såhär beskrev läraren det:  
 

Dels så känner jag att jag inte har stödet från mina kollegor, det är inte alla som arbetar på det sättet, då 
känner jag att jag saknar den feedbacken man behöver, jag arbetar ju med det men kanske inte i samma 
uträckning som jag ville, men hade det andra också arbetat så hade jag absolut gjort det mer. 

 
Wyss, Kocher och Baer (2017) fann i sin studie att det är skolan där man arbetar och kollegorna 
där som påverkar hur man planerar och bedriver sin undervisning vilket stämmer överens med 
vad läraren i citatet ovan säger, att ifall kollegorna inte arbetar med estetiska lärprocesser är det 
svårt att få det stöd som krävs för att själv göra det. Det framkom också att kollegornas åsikter 
om bild eller musik i svenskämnet påverkar förekomsten på ett negativt sätt, på grund av att det 
hade varit lättare att arbeta mer med det kreativa i svenskan om de andra kollegorna också 
gjorde det. Precis som läraren i citatet ovan så fann Irwin (2016) i sin studie att kollegors 
personliga åsikter om huruvida det är viktigt eller ej med konst och estetiska inslag, även 
påverkar arbetskamraternas undervisning.  
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att i det kulturella-diskursiva arrangemanget och de 
uttryck som verkar däri, alltså sayings så fanns flera olika tankar och idéer som påverkade 
förekomsten av estetiska lärprocesser. Det fanns bland annat tankar i praktiken att använda 
estetiska inslag som tidsfördriv, att estetiska lärprocesser hör hemma bland det lägre åldrarna 
och att det saknas kunskap för att tillämpa arbetet med estetiska lärprocesser integrerat i sin 
undervisning. När det material ekonomiska arrangemanget och dimensionen doings betraktades 
så blev det bland annat tydligt att lärarna kände att de inte hade tillgång till adekvat material, 
att de ansåg att det hade tillgång till för små lokaler för att arbeta mer kreativt. När det social-
politiska arrangemanget och dess uttryck realtings var i fokus kunde det konstateras att det var 
bland annat ledningens åsikter om estetiska lärprocesser som påverkade förekomsten positivt, 
synligt blev också att det fanns en hierarki i ämnesinnehållet som i sin tur påverkade 
förekomsten negativt, det fanns även en kollegial påverkan där någon tyckte att stöd saknades 
medans en annan tyckte att man lärde sig mer om estetiska lärprocesser av varandra. 
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DISKUSSION  
I detta kapitel presenteras en kortare summering och diskussion av resultatet i studien i kontrast 
till den tidigare forskning som återfinns i ett av de första avsnitten. Summeringen följs av en 
analys av mitt metodval och vad som har vart lyckat respektive mindre lyckat i det valet.  

Resultatdiskussion  
Efter analysen av respondenternas svar kan det konstateras att lärarna i studien anser att 
estetiska lärprocesser är någonting positivt och att det faktiskt gynnar de flesta elever. Trots 
detta berättar lärarna att de inte integrerar det i sin svenskundervisning i den utsträckning de 
vill. Några av de anledningar som framkom var bland annat tidsbrist, brist på kunskap, brist på 
adekvat material och en föreställning om att det hör hemma bland de lägre åldrarna.  
 
Tidsbristen var återkommande i lärarnas svar kring orsaker till en blygsam användning. Det 
som lärarna ansåg att de istället fick lägga sin tid på var bland annat konflikthantering och att 
det var fokus på mycket annat såsom att läsa olika texter och skriva olika typer av texter just på 
högstadiet. Detta tyder möjligen på att mer kunskap kring estetiska lärprocesser skulle kunna 
få lärarna att tänka annorlunda kring att till exempel kombinera skrivandet av olika genretyper 
med någonting estetiskt som en av respondenterna berättade. Detta var någonting som 
Andersson (2014) också fann i sin studie, att mer kunskaps om estetiska lärprocesser efterfrågas 
för att implementera det mer. 
 
Det framkom också att många av lärarna till exempel såg på målning som en slags extrauppgift 
som eleverna fick jobba med ifall de blev klara med huvuduppgiften innan lektionen var slut. 
Detta är också någonting som styrks av Leigh och Heid (2008) som såg liknande resultat; att ju 
äldre eleverna blir desto mindre integreras estetiska lärprocesser i undervisningen, utan blir 
istället till en bisyssla. Om man ställer det i kontrast till att lärarna berättade att estetiska ämnen 
inte känns så högt prioriterat jämfört med andra delar i svenskämnet och de estetiska ämnenas 
låga status som Irwin (2016) också såg, så kan man fundera på vilka signaler det ger eleverna 
när de endast får måla när de är klara. Det finns anledning att tro att sådana signaler bidrar till 
synen på estetiska lärprocesser som någonting som inte räknas. Om estetiska inslag istället hade 
varit integrerat i den dagliga undervisningen i ”huvuduppgifterna” så skulle både elevernas syn 
på estetiska lärprocesser och statusen kunna öka.  
 
Lärarna beskrev också att de inte hade tillgång till det material som skulle kunna behövas och 
några av dem hade ingen aning om var på skolan materialet fanns. En respondent berättade att 
hen hade arbetat så länge att hen hade hunnit samla på sig ett eget förråd av material. Detta kan 
betraktas som ett hindrande arrangemang i praktiken, att material inte finns tillgängligt för alla 
och att man ska behöva ha jobbat länge för att själv behöva samla material till något som alla 
elever egentligen ska få en chans att arbeta med. Många förklarade också att det fanns alldeles 
för lite material i klassrummen och att det minskade förekomsten av estetiska lärprocesser. En 
av lärarna sa däremot att det fanns pennor och papper i klassrummet. Det kan vara så att när 
man i allmänhet tänker på estetiska lärprocesser, tänker man att det krävs mycket material och 
stora lokaler, som en av lärarna sa, men att det egentligen inte behövs. En respondent berättade 
att de använder sig av rytmik under svenska som andraspråks lektionerna och till det behövs 
inget material alls. Lärarnas idéer om att det krävs mycket material och andra lokaler skulle 
kunna ha med kunskapen kring estetiska lärprocesser att göra, detta var också något som lärarna 
i studien själva påpekade, att de vill ha explicit kunskap kring hur implementering av estetiska 
inslag kan se ut. Det skulle kanske innefatta ”enklare” åtgärder än att byta lokal.   
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Resultatet visar också att lärarna hade tankar om att det inte är möjligt att integrera estetiska 
ämnen i sin undervisning om man har stora grupper eller odynamiska grupper. Det ser ut som 
att det fanns en tradition på skolan där det, som en lärare beskrev det, ses som ”flummigt” och 
stökigt med estetiska ämnen. Om man istället ser på vad Halllam, Hewit och Buxton (2014) 
forskning säger så visar den på att elever värdesätter frihet i klassrummet när det kommer till 
estetiska uttrycksätt. För att ge plats åt estetiska uttryckssätt kanske det betyder att man som 
lärare får acceptera att det blir lite rörigare i klassrummet. 
 
Det framkom också att det fanns en tradition på skolan som dels, vilket nämnts tidigare, ser 
estetiska ämnen som ämnen med läge status men också att man fortfarande arbetar på samma 
sätt som man alltid har gjort. Detta stämmer överens med det som Wyss, Kocher och Baer 
(2017) såg i sin studie att det inte spelar någon roll hur länge eller hur kort tid man har arbetat 
som lärare utan att man blir formad av sin arbetsplats och sina kollegor. Detta var någonting 
som Hansson Stenhammar (2015) också såg i sin studie att man arbetade med inlärning på 
samma sätt som man alltid gjort med stort fokus på att memorera och repetera och att det främsta 
fokus med en uppgift var att eleverna skulle bli färdiga med dem.  
 
Det framkom i analysen av respondenternas svar att lärarna anser att de lär varandra mycket 
och att flera kände att de hade lärt sig mer kring estetiska lärprocesser och hur man kan integrera 
estetiska ämnen i svenskan av sina kollegor. Samtidigt uttrycktes det att en respondent saknade 
stöd av kollegor för att arbeta mer med det estetiska i svenskan vilket är ett hindrande 
arrangemang där avsaknad av kollegialt stöd bidrar till mindre integrering av estetiska inslag i 
undervisningen. Viljan att jobba med estetiska ämnen fanns men eftersom kollegorna inte 
arbetade på det viset hindrade det förekomsten i den egna undervisningen. En av respondenterna 
beskrev att hen kombinerade musik och läsning av noveller och förklarade att det underlättade 
för många elever. Det fanns mycket kunskap i kollegiet om hur man kan arbeta för att ge 
eleverna möjlighet att få uttrycka sig genom estetiska lärprocesser och samtidigt en önskan om 
att stötta varandra mer. Respondenterna är positivt inställda till att lära sig av varandra och för 
att öka förekomsten av de estetiska inslagen i svenskundervisnings-praktiken så skulle fler 
diskussioner kring fenomenet i kollegiet kunna vara en väg att gå. 
 
Analysen åskådliggjorde ett antal fenomen som hindrar förekomsten i praktiken. Dit hör bland 
annat avsaknaden av stöd från kollegor, känslan av att inte besitta rätt kunskap, de estetiska 
ämnenas låga status och tidsbristen. Tidsbristen var den orsak som var tydligast framträdande 
då ämnet kom upp flera gånger med alla respondenter. Efter analysen blev det också synligt 
vad som möjliggör förekomsten av estetiska lärprocesser och det var bland annat att lärarna 
tyckte att det var lärorikt, att det ansågs som roligt att syssla med och att rektorn uppmuntrade 
användandet.  

Metoddiskussion  
I följande avsnitt diskuteras hur väl metodvalet semistrukturerade intervjuer har fungerat 
tillsammans med studiens syfte.  
 
Syftet med studien var att undersöka hur lärare resonerar kring förekomsten av estetiska 
lärprocesser i sin svenskundervisning. Den teori som användes var teorin om praktikarkitekturer 
och till den fungerade det bra att genomföra en så kallad sammanhangsbaserad studie på en 
skola. Därför valdes svensklärare från en och samma skola för att se flera aspekter av en praktik. 
Det hade varit intressant att kombinera intervjuerna med observation för att se lärarna praktisera 
det de hade berättat om och få en mer objektiv bild av praktiken då man vid intervjuer endast 
får lärarnas bild av svenskundervisingspraktiken. Mahon, Fransisco, Kemmis och Lloyd (2017) 
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beskriver att till teorin passar observation som metod bra då man med hjälp av inzoomning och 
utzoomning får en bra bild av en klassrumssituation. Till syftet som är att undersöka hur lärarna 
resonerar så bedömdes det att intervjuer passade bäst. Ifall jag däremot hade utfört intervjuerna 
på flera skolor istället för en så hade jag fått en bredare bild av hur lärare se på förekomsten av 
estetiska lärprocesser, vilket också hade varit intressant.  
 
Någonting som jag märkte var att var att nästan alla lärare enbart tänkte på bild eller musik när 
jag frågade dem om estetiska lärprocesser, endast en av lärarna talade om bland annat rytmik. 
Detta kan jag se nu i efterhand att jag själv kunde ha undvikit genom att formulera mina frågor 
annorlunda och frågat vad de tänker på när de hör estetiska lärprocesser och sedan frågat raka 
frågor om de använder sig av rytmik, dans eller drama till exempel. Jag kunde också ha frågat 
lärarna vad deras definition av estetiska lärprocesser var för att ha fått deras bild av begreppet. 
Detta bidrog ändå till en intressant synvinkel hur synen på estetiska lärprocesser ser ut i den 
aktuella svenskundervisingspraktiken.  
 
Eftersom studien är en sammanhangsbaserad studie där det endast är en skola som har 
undersöks och att resultatet då inte blir lika brett som om flera skolor hade varit representerade. 
Studiens validitet och reliabilitet som skulle kunna påverkas av att endast en skola har 
undersökts, har styrkts genom att alla lärare fick samma frågor och att jag försökte ta en så 
objektiv roll som möjligt. Eftersom tanken från början var att undersöka en och samma skola 
så anser jag att studiens trovärdighet och tillförlitlighet ändå är stark. 
 
När jag hade genomfört mina intervjuer och började analysera mitt material fann jag att många 
av respondenterna hade svarat att tidsbrist styrde förekomsten av estetiska lärprocesser i deras 
klassrum. Detta var något som jag inte hade kunnat förutse vilket gjorde att jag ville undersöka 
det djupare och jag skapade då ytterligare två intervjufrågor (se bilaga 4) och mailade lärarna 
och frågade om de kunde tänka sig att svara på mina extrafrågor. Jag hade tur och alla 
respondenterna tog sig tid att svara även på dessa frågor. 
 
På det stora hela anser jag att intervju som metod har fungerat väl tillsammans med studiens 
syfte och dess frågeställningar. 
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DIDAKTISKA KONSEKVENSER 
I detta avsnitt följer ett kortare resonemang där jag redogör för vad resultatet av studien kan få 
för konsekvenser för undervisning men även vad som kan göras för att öka förekomsten av 
estetiska lärprocesser.  
 
Analysen av respondenternas svar visar att alla lärare var överens om att estetiska lärprocesser 
faktiskt gynnar alla elever och att de anser att det är roligt att syssla med. Trots detta så förklarar 
lärarna att estetiska lärprocesser inte förekommer ofta i deras egna undervisning. Dels var det 
tidsbrist som påverkade och det skulle man dels kunna eliminera, i den aktuella praktiken, 
genom att till exempel minska på lärarnas undervisningstid som en del av dem upplevde som 
för omfångsrik. Detta skulle kunna innebära att lärarna känner att de får mer tid till att planera 
och på så sätt hinner planera in estetiska lärprocesser i den ordinarie undervisningen.  
 
Men det framkom också att statusen på estetiska ämnen är låg i praktiken och då kanske det 
egentligen inte hjälper att lärarna får mer tid att planera, utan att först försöka höja statusen. Ett 
sätt skulle kunna vara att inte bara låta eleverna måla som ett tidsfördriv och som en extra 
uppgift då detta kan ge sken av att målning inte räknas som någonting viktigt. Ett annat sätt 
skulle kunna vara att, som en av respondenterna sa, låta eleverna få blanda olika uttrycksätt när 
de till exempel skriver, för just skrivning i olika former var det många av respondenterna ansåg 
var det som tar mycket tid. Detta skulle kanske göra att eleverna såg till exempel musik och 
bild som en del av huvuduppgiften.  
 
Det framkom också i studien att lärarna ansåg att det saknades kunskap kring estetiska 
lärprocesser och ett sätt att öka förekomsten kunde vara att erbjuda lärarna fortbildning i ämnet 
för att öka deras självförtroende att integrera estetiska ämnen i deras egen undervisning. Det 
skulle också kunna bidra till att öka statusen för estetiska ämnen att låta alla lärare ta del av nya 
kunskaper kring ämnet, och genom att det på detta sätt möjligen skulle integreras mer i 
svenskundervisningen.  
 
Det var som bekant flera aspekter som påverkade förekomsten av estetiska inslag i 
undervisningen, men en sak som egentligen borde påverka förekomsten positivt är läroplanen. 
I Lgr11 finns estetiska lärprocesser med som en röd tråd genom både det centrala innehållet 
och kursplaner, ändå förekommer det inte i den uträckning som man skulle kunna förvänta sig. 
Det skulle kunna betyda att det finns för mycket som lärarna behöver fokusera på i sin 
undervisning eller att lärare behöver mer kompetens och verktyg till hur man implementerar 
det i sin undervisning.  
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BILAGOR 
Bilaga 1: Intervjuguide  
 

1. Hur arbetar du med estetiska lärprocesser i din undervisning?  
- Om nej, varför? 
- Om ja, berätta hur?  
 

2. Vad anser du hindrar eller möjliggör möjligheten för dig att arbeta med det i din 
undervisning?  

 
 

3. Skulle du vilja arbeta mer med estetiska lärprocesser i din undervisning som 
svensklärare?  

 
4. Har du tillgång till material som kan behövas för att arbeta med estetiska lärprocesser, 

till exempel olika sorters papper, pennor, färger eller instrument?  
 

  



 

 
 

Bilaga 2: Mail till respondenter 
 
Hej! 
Jag heter Charlotte Tengros och studerar min sista termin till ämneslärare vid Högskolan i 
Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. 
Under denna terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område skall 
undersökas. Vi har valt att fokusera på estetiska lärprocesser och dess förekomst. Vi har valt att 
utföra intervjuer och undrar om Ni vill medverka. 
 
Det är viktigt att Ni vet att vi i vår undersökning utgår ifrån de forskningsetiska principerna. 
Det innebär följande: 
• Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att inga 
obehöriga kan ta del av dem. 
• De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna undersöknings 
syfte. 
• Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella. Fiktiva 
namn på elever, pedagoger och skola används så att allas identiteter skyddas. 
• Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet. 
 
 
Hoppas Ni vill medverka! 
 
Med vänlig hälsning 
Charlotte Tengros S*****@student.hb.se 
 
  



 

 
 

Bilaga 3: Exempeltabell 
Exempeltabeller över hur den insamlade datan analyserades i arrangemangen och dess uttryck. 
En tabell användes för varje arrangemang för att få en enkel översikt över respondenternas svar.  
 
Möjliggörande 
arrangemang 

Hindrande 
arrangemang 

Möjliggörande 
uttryck 

Hindrande uttryck 

    
    
    

 
  



 

 
 

Bilaga 4: Extrafrågor  
 

1. Vart har du fått din kunskap kring estetiska lärare ifrån?  
 

2. Vi pratade bland annat om tidspress som en av orsakerna till att estetiska lärprocesser 
inte planeras in så ofta, vad känner du att du istället lägger din tid på? 
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